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THƯ CHÚC TẾT 

Kính gửi: - Cộng đồng người Thái gốc Việt 

- Cộng đồng người Việt Nam đang học tập, làm 
việc tại Thái Lan 

 

Nhân dịp Tết Nguyên Đán Quý Mão, thay mặt Đại sứ quán Việt Nam tại 
Thái Lan tôi xin gửi đến bà con người Thái gốc Việt, những người Việt Nam 
đang công tác, làm việc, học tập tại Thái Lan cùng gia đình lời chúc mừng năm 
mới an khang, hạnh phúc và may mắn trong năm mới. Tôi cũng xin chuyển đến 
bà con những lời chúc năm mới tốt đẹp và những tình cảm thân thiết nhất của 
lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Bộ Ngoại giao Việt nam.  

Năm Nhâm Dần chứng kiến những thành tựu phát triển kinh tế- xã hội 
đầy phấn khởi của Việt Nam nói chung và những chuyển biến tích cực trong đời 
sống của bà con người Việt Nam tại Thái Lan. Đảng và nhà nước Việt Nam tiếp 
tục dành sự quan tâm đặc biệt đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài 
trong đó có kiều bào ta tại Thái Lan.  

Trước tình hình thế giới nhiều biến động, đại dịch Covid-19 để lại nhiều 
hậu quả nặng nề, với sự chung sức, đồng lòng, cộng đồng người Việt Nam tại 
Thái Lan chúng ta đã vượt qua mọi khó khăn, đạt được nhiều thành tựu đáng 
khích lệ, tiếp tục là cầu nối hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Thái 
Lan. Tôi tin rằng trong năm mới 2023, cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan 
sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ cả về lượng và chất, luôn hướng về quê 
hương, cùng nhau giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc 
Việt Nam. 

Nhân dịp này tôi xin gửi đến bà con lời cảm ơn chân thành vì những đóng 
góp quý báu về tinh thần, kiến thức cũng như vật chất của bà con kiều bào đối 
với đất nước trong đại dịch Covid-19 và giai đoạn phục hồi kinh tế hiện nay.  



Mong rằng năm mới Quý Mão sẽ đem đến cho dân tộc Việt Nam và các 
gia đình người Việt Nam ở Thái Lan những vận hội mới tốt đẹp, phồn vinh, 
hạnh phúc và đại đoàn kết. 
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